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ਮੇਅਿ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਿੀ ਿਾਉਂਡਟਬੇਲ ਨੇ ਮੌਰਕਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਜਾਗਿ ਕੀਤਾ 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਵਿੱ ਚ ਮੇਅਰ ਜੈਫਰੀ (Jeffrey) ਅਤੇ RIC ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ 
ਆਯੋਵਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਰਾਉਂਡਟੇਬਲ ਵਵਿੱ ਚ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਏ। 
 

ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਵਿੱ ਚ ਵਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਉਸਾਰਨ, ਅਤੇ ਵਟਕਾਊ ਆਰਵਿਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵਿੱ ਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ 
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਵਕਆਂ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ, ਵਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 
ਵਵਵਦਅਕ ਸੰਸਿਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਵਰਆਂ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੂਬੀਆਂ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਰਗੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਵਜਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਨਵੀਨਤਾ 
ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰਵਦਰਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਵਨਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮ-ਵਖਆਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹਨ। 
 

ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਵਲਆਂ ਨੇ ਰਾਉਂਡਟੇਬਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ, ਅਗਲੇਰੇ ਸਵਹਯੋਗ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ 
ਸਮਰਿਨ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਬਹਤਰੀਨ ਵਵਹਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਬਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਵਕਾਸ, ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਿਾਵਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ 
ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ। 
 

ਰਾਉਂਡਟੇਬਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਾਨਕ ਉੱਚ-ਸਮਰਿੱਿਾ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੀਡਨ ਕਾਲਜ (Sheridan College) ਦੇ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ 
ਵਡਜ਼ਾਇਨ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਉਂਡਟੇਬਲ ਵਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਵਲਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 
ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਵਹਾਰਕ ਤਜਰਬਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਵਲਆ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 3D ਵਪਰੰ ਟਰ, ਡਰੋਨ, ਅਤੇ ਆਵਕਊਲਸ ਵਰਫਟ (Occulus Rift) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਵੀਆ,ਂ ਅਤੀ-ਆਧੁਵਨਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਸਿਾਵਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱ ਲ ਵੀ 
ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਅਿੱਗੇ ਵਿੱ ਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਿੰਮ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ, 
ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।”  
ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਸਟੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਵਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

 

“ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਰਾਉਂਡਟੇਬਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਵਿੱ ਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਲਆਉਣ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਵਿੱ ਚ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਤੀ 
ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਬੁਵਨਆਦੀ ਵਹਿੱ ਵਸਆਂ ਨੰੂ ਸਿਾਪਤ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਅਰ ਜੈਫਰੀ ਦੀ ਦੂਰਵਦਰਸ਼ਟੀ ਅਤੇ 
ਵਚਨਬਿੱਧਤਾ ਨੰੂ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ।  
ਮੈਗਨਮ ਇੰਟੈਗਰੇਵਟਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ (Magnum Integrated Technologies) ਦੇ ਪਰੈਵਜ਼ਡੈਂਟ ਅਤੇ CEO ਆਂਦਰੇ ਨਜ਼ਾਰੀਅਨ (Andre Nazarian) 

 
 

“ਇਿੱਕ ਅਵਜਹਾ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰ ਜੋ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਕਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। RIC ਸੈਂਟਰ ਵਵਖੇ 
ਅਸੀਂ ਅਵਜਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਵਜਿੱ ਿੇ ਨਵੇਂ ਵਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਵਵਕਵਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”  
RIC ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪੌਲ ਬਰਵਟਨ (Paul Bertin) 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ 
 

 2005 ਤੋਂ, ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਵਵਵਗਆਨ ਵਵਿੱ ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦੇਵਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਵਿੱ ਚ 250 ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱ ਧ 
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। 

 ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਵਵਗਆਨ ਖੇਤਰ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਿੱ ਚ 11,700 ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱ ਧ ਬੇਹਦ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ 
ਜੀਵਨ-ਵਵਵਗਆਨ ਖੇਤਰ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਯੋਗਦਾਨਕਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ ਸਵਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ 
ਵਵਿੱ ਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। 

 ਸ਼ੇਰੀਡਨ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱ ਜੋਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਰੇਵਰਤ ਮੇਕਰਸਪੇਸ ਬਰੈਂਪਟਨ 
(MakerSpace Brampton) ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱ ਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤਿੱਕ, 1450 ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱ ਧ 
ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਯੋਜਨਾਂ ਅਤੇ ਮੇਕਰਸਪੇਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਖੇ ਨੈਟਵਰਵਕੰਗ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

 RIC ਸੈਂਟਰ, ਜੋ ਵਕ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਲਈ ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 
ਵਜਸ ਨਾਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈਟਵਰਕ ਬਵਣਆ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ, RIC ਸੈਂਟਰ ਨੇ 230 ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱ ਧ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰਤ 
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਨ ਵਸਖਲਾਈ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

 
 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਿੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਵਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਿੇ ਆਉਣ ਵਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਵਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਵਿੱ ਚ ਖਵੋਲਹਆ ਵਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵਵਕ ਹਸੋਵਪਟਲ, ਵਵਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਿ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਵਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 

RIC ਸੈਂਟਿ ਬਾਿੇ: ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਲਈ ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ (Research, Innovation, Commercialization - RIC) ਸੈਂਟਰ 
ਵਮਸੀਸੌਗਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਕੈਲੇਡਨ ਵਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤ ੇਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਵਵਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। RIC ਸੈਂਟਰ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਵਿੱਚ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ 
ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਪਰਨਰਜ਼ ਇਨ ਰੈਂਜ਼ੀਡੈਂਸ (Entrepreneurs in Residence), ਜੋ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਰਸਤ ੇਦੇ ਹਰੇਕ ਕਦਮ 'ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤ ੇ
ਅਨੁਭਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵਮਸ਼ਨ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਵਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨ 
ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 
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 ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਿਕ 
ਬਰਾਇਨ ਸਵਟਟਲ (Brian Stittle) 

ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
905.874.2143 |  brian.stittle@brampton.ca   
 

ਪੈਮ ਬੈਂਕਸ (Pam Banks) 

ਐਗਜ਼ੀਵਕਉਵਟਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ  
RIC ਸੈਂਟਰ 

289-373-3050 |  pam.banks@riccentre.com   
 
   

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton
mailto:brian.stittle@brampton.ca
mailto:pam.banks@riccentre.com

